BBQ pakketten
BBQ populair

BBQ Puur

BBQ Superﬁt all-in

ook ideaal voor groepen en
verenigingen!
(minimaal 4 personen)
Ÿ varkenssaté
Ÿ barbecueworst of hamburger
Ÿ gemarineerde kipﬁlet
Ÿ gemarineerde speklap of
gemarineerde haaskarbonade
Ÿ barbecuesaus, satésaus en
knoﬂooksaus
Ÿ stokbrood en kruidenboter
Ÿ huzarensalade, huissalade en
waldorfsalade

(minimaal 4 personen)
Ÿ runderburger
Ÿ gemarineerde
varkenshaasspies
Ÿ gemarineerde entrecote of
gemarineerde lamskotelet
Ÿ gemarineerde kipﬁlet
Ÿ cocktailsaus, knoﬂooksaus en
satésaus
Ÿ stokbrood, uienstokbrood en
kruidenboter
Ÿ huzarensalade, huissalade en
waldorfsalade

(minimaal 4 personen)
Ÿ hamburger
Ÿ gemarineerde varkenshaasspies
of spare-rib (gemarineerd en
gegaard)
Ÿ gemarineerde kipsaté
Ÿ biefspies Argentijns
Ÿ cocktailsaus, knoﬂooksaus en
satésaus
Ÿ stokbrood, uienstokbrood en
kruidenboter
Ÿ huzarensalade, huissalade en
waldorfsalade

(alles uit eigen keuken!)

(alles uit eigen keuken!)

(alles uit eigen keuken!)

€ 12,95/per persoon

€ 15,95/per persoon

€ 14,95/per persoon

5% korting vanaf 15 personen

5% korting vanaf 15 personen

5% korting vanaf 15 personen

BBQ vega

BBQ “speciaal”

BBQ “budget”

alleen vlees

alleen vlees

Kies 4 stuks vlees per persoon:
Ÿ runderburger
Ÿ kipsaté
Ÿ sparerib (gemarineerd en
gegaard)
Ÿ gemarineerde rundersteak
Ÿ gemarineerde kipﬁlet
Ÿ biefspies Argentijns
Ÿ gemarineerde pangaspies

Kies 4 stuks vlees per persoon:
Ÿ hamburger
Ÿ varkenssaté
Ÿ barbecueworst
Ÿ gemarineerde speklap
Ÿ gemarineerde kipﬁlet
Ÿ gemarineerde haaskarbonade
Ÿ gemarineerde halskarbonade

(alles uit eigen keuken!)

(alles uit eigen keuken!)

€ 7,95/per persoon

€ 5,50/per persoon

let op: tijdig bestellen!
Ÿ vega shaslickspies
Ÿ vega barbecueworst
Ÿ vega groenteschijf
Ÿ stokbrood en kruidenboter
Ÿ huissalade, tomatensalade en
komkommersalade

(alles uit eigen keuken!)

Lekker van uitstekende kwaliteit!

€ 14,50/ per persoon
5% korting vanaf 15 personen

BBQ vis
(minimaal 4 personen)
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Frank Verheijen
Specialiteiten slagerij
Zandstraat 14 Gennep - 0485 511727

Ÿ gemarineerde scampispies op
een braadsleetje
Ÿ gemarineerde pangaspies op
een braadsleetje
Ÿ zalmspies op een braadsleetje
Ÿ cocktailsaus en knoﬂooksaus
Ÿ stokbrood en kruidenboter
Ÿ huzarensalade, huissalade en
waldorfsalade
(alles uit eigen keuken!)

€ 14,50/per persoon
5% korting vanaf 15 personen

Rund
Runderburger
Gemarineerde entrecote
Biefspies Argentijns
Gemarineerde rundersteak

€ 1,95/stuk
€ 2,85/100 gram
€ 1,90/100 gram
€ 2,90/100 gram

Varken
Gemarineerde halskarbonade
Varkenssaté
BBQ worst
Gemarineerde haaskarbonade
Gemarineerde speklap
Sparerib (gemarineerd en gegaard)
Gemarineerde varkenshaasspies
Hamburger (rund- en varkensvlees)
Shaslick (biefstuk, varkensﬁlet,
paprika en ui)
Voor de stoere grillmasters:
Runderribeye
Picanha (staartstuk)
Cote de boeuf
Runderbavette
Lamsrack
Buikspek
Verse sparerib
Varkensprocureur
(ook voor pulled pork!)

€ 1,40/100 gram
€ 1,75/per stuk
€ 1,30/per stuk
€ 1,70/100 gram
€ 1,35/100 gram
€ 1,55/100 gram
€ 2,40/per stuk
€ 1,35/per stuk
€ 2,90/per stuk
€ 2,95/100 gram
€ 2,50/100 gram
€ 2,85/100 gram
€ 2,10/100 gram
€ 4,35/100 gram
€ 1,25/100 gram
€ 1,10/100 gram

€ 1,75/100 gram
€ 1,05/100 gram
€ 1,60/100 gram

Lam
Lamskotelet
(gemarineerd of naturel)
€ 2,55/100 gram
Lamsﬁlet (gemarineerd of naturel) € 4,35/100 gram
Lamsrack op braadsleetje
(gemarineerd of naturel)
€ 4,35/100 gram
Vis
Zalmspies op een braadsleetje
Gemarineerde scampispies
op braadsleetje
Gemarineerde pangaspies
op braadsleetje

Sauzen
(advies ± 80 gram per persoon)
BBQsaus
Cocktailsaus
Zigeunersaus
Knoﬂooksaus
Satésaus

€ 1,05/100 gram
€ 1,05/100 gram
€ 1,05/100 gram
€ 1,05/100 gram
€ 1,05/100 gram

Nagerechten
Chocoladebavarois
Aardbeienbavarois
Bitterkoekjesbavarois

€ 4,50/stuk
€ 4,50/stuk
€ 4,50/stuk

Overig assortiment
Vers gebakken wit stokbrood
(3 personen)
Vers gebakken uienstokbrood
(3 personen)
Kruidenboter
(± 20 gram per persoon)

€ 2,25/stuk
€ 2,75/stuk
€ 1,40/100 gram

Materialen en overige
Luxe en stevig wegwerpbestek
(1 bord, 1 mes, 1 vork en 1 servet)
€ 1,00/per persoon

€ 2,95/stuk
€ 2,45/stuk
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€ 1,45/100 gram
€ 1,45/100 gram
€ 1,45/100 gram
€ 1,45/100 gram
€ 1,45/100 gram
€ 1,45/100 gram

€ 2,55/stuk
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Rauwkostsalade uit eigen keuken!
(advies 150-200 gram per persoon)
Waldorfsalade
Huissalade
Pastasalade
Tomatensalade
Komkommersalade
Fruitsalade

€ 1,40/100 gram

Kip
Gemarineerde kipsaté
Kippenpoot (gekruid en gegrild)
Gemarineerde kipﬁlet (vers)

SUPER

Salade uit eigen keuken!
(advies ± 150 gram per persoon)
Huzarensalade (met rundvlees
en uit eigen keuken)
€ 1,05/100 gram
Aardappelsalade (uit eigen keuken) € 0,85/100 gram

(huur)Porseleinen borden,
(huur)bestek en servetten
€ 2,00/per persoon

BBQ

(Indien schoon terugbezorgd krijgt u
€ 1,00 per persoon retour)

Huur gasbarbecue, houtskoolbarbecue of partypan inclusief
gas of briketten én schoonmaken
€ 29,50
(Indien schoon terugbezorgd krijgt u
€ 15,00 retour)

Onze barbecue is met een normale personenauto te vervoeren!
Bezorgen of ophalen barbecue in overleg.
Genoemde prijzen onder voorbehoud

